Kollegat

Tässä kaksi kiinnostavaa ja perinteistä ohjelmaa, joihin suosittelemme osallistumista.
Ensimmäinen kuulutus mediapoliittiseen keskustelutilaisuuteen Mediapiiriin
torstaina 22.3. alkaen kello 17 Hotelli Arthurissa, Vuorikatu 19, 00100 Helsinki.
Silloin kysytään:
Miten uutistoimittajat onnistuvat mediaympäristön myllerryksessä?
Yrityskaupat muuttavat yritysten ja median pelikenttää. Nopeus korostuu. Firmojen
näkökulmasta strategisen viestinnän merkitys kasvaa ja toimittajien kannalta
osaamisvaatimukset korostuvat. Riittävätkö nykyiset valmiudet yrityksissä ja
toimittajilla?
Aiheesta alustaa FM, MPhil Anneli Valpola, joka on johtamiskonsultti, valmentaja ja
tietokirjailija. Hänellä on pitkä teollisuustausta mm. Wärtsilän strategisessa
muutosjohtamisessa ja viestinnässä. Tällä hetkellä Anneli on London School of
Economics and Political Science –yliopiston Visiting Fellow in Media and
Communication. Hän on tekemässä LSE:lle tutkimusta otsikon aiheesta.
Mediapiirin isäntänä on Jukka Reinikainen, jolle tilaisuuteen tulee ilmoittautua
(yhteystiedot kirjeen lopussa).
Ensimmäinen kuulutus Kevätretkelle (avec) Tuusulan kulttuurimiljööseen, Villa
Kokkoseen Halosenniemen kautta
PÄIVÄMÄÄRÄ HUOM! keskiviikko 16.5. (muuttunut, aiemmin ilmoitettu 15.5.)
Tutustumme galleriana ja kotimuseona toimivaan taidemaalari Pekka Halosen kotiin
noin tunnin ajan ja jatkamme Villa Kokkoseen, joka sijaitsee 15 minuutin ajomatkan
päässä. Villa Kokkonen on arkkitehti Alvar Aallon mestariteos ja Tuusulanjärven
taiteilijayhteisön nuorin talo, säveltäjä Joonas Kokkosen koti. Taitelijakodin
nykyinen isäntäpari on pianisti Elina Viitala ja oopperalaulaja Antti A. Pesonen.
Talossa on Aallon suunnittelema intiimi konserttisali ja avoflyygeli, jonka Suomen
Akatemia lahjoitti aikoinaan Kokkoselle. Taloon ja sen puutarhaan tutustumisen
lisäksi kuulemme Elinan ja Antin meille suunnitteleman konsertin ja nautimme
pitopöytäherkkuja a la Kokkonen.
10:15 - lähtö Kiasman edestä
11:00 - 12:00 tutustuminen Halosenniemeen, opastus
12.10 lähtö Villa Kokkoseen, jonne saavumme 12.30
12.30 vierailu Villa Kokkosessa, jossa tutustuminen taloon, konsertti ja ruokailu

- mahdollisuus tehdä ostoksia Villa Kokkosen omassa kaupassa
15.35 lähtö Helsinkiin
16.15 saapuminen bussilla Kiasman eteen
Ilmoittautuminen
Puheenjohtaja Maarit Tyrkkö (maarit.tyrkko@gmail.com) ottaa
vastaan ilmoittautumisia avec-kevätretkelle jäsenistön pyynnöstä tästä päivämäärästä
lähtien. Bussi on varattu 50 henkilölle.
Retken hinta on 30 euroa jäseniltä ja 50 euroa seuralaiselta. Maksu maksetaan liiton
tilille FI03 1031 5001 9180 77, kun ilmoittautuminen on tullut perille ja siitä on
lähetetty vahvistus.
Vuosikokouksen valmistelut etenevät. Isäntänämme on Ammattiliittojen
keskusjärjestö SAK. Vuosikokous pidetään toukokuun alussa. Tarkempaa tietoa
lähetetään myöhemmin.
Maarit Tyrkkö, puheenjohtaja
040-563 9247 - maarit.tyrkko@gmail.com
Jukka Reinikainen, sihteeri ja rahastonhoitaja
040-511 4996 - jukka.reinikainen@omnipress.fi

